
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ฝรัง่เศส-สวิตเซอรแ์ลนด-์อิตาลี 10 วนั  
มหานครปารีส เมืองท่ีไม่เคยหลบัไหล 

เข้าพระราชวงัแวรซ์ายส ์ชมเมืองปารีส 

ช้อปป้ิงแบรนดเ์นมจากร้านค้าปลอดภาษี  
นัง่รถไฟ TGV สู่เมืองดิจอ็ง  

ขึน้เขา JungfrauJoch ชมวิวท่ีงดงามท่ีสดุ 

เท่ียวเมืองหลกั อินเทอรล์าเก้น-ชมเมืองมิลานและเจนัว- 
หมู่บา้นซิงเควเทอเร่-ปิซ่า-ฟอลเร้นซ์-โรม 

ช้อปป้ิง Fox Town Outlet 
 

โดยสายการบินไทย  (TG) 

Europe Super Classic (B) 



 

 

ปารีส เมอืงทีโ่ดง่ดงัทัง้เรือ่งแฟชัน่ สถาปัตยกรรม และประวตัศิาสตรท์ีน่่าสนใจ เยอืนแวรซ์ายสพ์ระราชวงัทีย่ิง่ใหญ่ 
ล่องเรอืชมทศันยีภาพบนแม่น ้าแซน แม่น ้าสายหลกัอองนรรปารสี พรอ้มชอ้ปป้ิงสนิรา้รุณภาพดจีากรา้นรา้
ปลอดภาษ ี

อินเทอรล์าเก้น ทีต่ัง้ของยอดเขาทีไ่ดช้ือ่วา่เป็น Top of Europe ชมความงดงามและยิง่ใหญ่ของเทอืกเขาแอลป์ ขึ้นสูย่อด
เขาจุงฟราวยอรค์ ซึง่มคีวามสงูกว่า 3,454 เมตรจากระดบัน ้าทะเล และเลอืกซื้อสนิคา้ของทีร่ะลกึต่างๆ 

โคโม่  เมอืงทีม่คีวามงดงามและมทีะเลสาบเป็นชือ่เดยีวกบัชือ่เมอืง มทีะเลสาบทีส่วยงามทีส่ดุของอติาล ีในแควน้
ลอมบารเ์ดยี ลอ้มรอบดว้ยภูเขาสงูทีย่งัมป่ีาไมเ้ขยีวชะอุม่  

มิลาน  หรอื มลิาโน เมอืงส ารญัในภารเหนืออองประเทศอติาล ีเมอืงแหง่แฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ือ่ดงัอองอติาล ีมมีหา
วหิารทีง่ดงามโดดเด่นและแหล่งชอ้ปป้ิงแฟชัน่ชือ่ดงักอ้งโลก แกลเลอรี ่วริเตอร ์เอม็มานูเอล ทีน่บัว่าเป็น 

 ชอ้ปป้ิงอาเอตทีส่วยทีส่ดุในอติาล ีมากว่า 100ปี 
ฟลอเรน้ซ ์ เมอืงศนูยก์ลางแหง่ศลิปะในยุรเรอแนสซองสแ์ละเป็นเมอืงทีไ่ม่อนุญาตใหร้ถโรช้เอา้ไปในเอตเมอืงเก่า  ทีต่ัง้ 

รปูปัน้เดวดิตวัจรงิ ปัจจุบนัถูกเกบ็รกัษาไวใ้นพพิธิภณัฑ ์ 
ปิซ่า เมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงัอองประเทศอติาล ี อดตีเมอืงท่าเรอืชายฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และเป็นทีต่ัง้อองหอ

เอนปิซ่า 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยอ์องโลก 
โรม เมอืงหลวงทีย่ิง่ใหญ่อองจกัรวรรดโิรมนัมอีายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ชมเมอืงและสถานทีท่ีเ่ป็น 1  ใน 7 สิง่

มหศัจรรยอ์องโลกและนรรวาตกินั มหาวหิารทีเ่ป็นศนูยก์ลางแห่งรรสิตศ์าสนา นิกายโรมนัราทอลริอองโลก 
ชมรปูปัน้และจติรกรรมอนัล ้าร่าโดยฝีมอือองจติรกรเอกชือ่ดงักอ้งโลก 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง     11-20 เม.ย.2563  

          
วนัแรก  11 เม.ย.63 สุวรรณภมิู 
21.00น.  นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์สายการบิน Thai 

 Airways ROW D เจ้าหน้าท่ีพรอ้มคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 
 

วนัทีส่อง 12 เม.ย.63 ปารีส-แวรซ์ายส-์ปารีส-เวอรลิ์ซี ่(ฝรัง่เศส) 
00.05 น.  น าท่านออกเดินทางสู่กรงุปารีส ประเทศฝรัง่เศส  โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG930 

07.10 น.  เดินทางถึงสนามบินชารล์เดอโกลล ์Charles de Gaulle สนามบินกรงุปารีส หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจ
  คนเขา้เมอืง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงแวรซ์ายส ์เมอืงทีต่ัง้ของพระราชวงั
  หรหูราชื่อดงัของโลก ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงปารสี ซึง่ปัจจบุนัเป็นสว่นหนึ่งของมหานคร 
  ปารสี น าท่านเขา้ชม พระราชวงัแวรซ์ายส ์Versailles Palace พระราชวงัทีย่ิง่ใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่ง
  ของโลกและนบัเป็นหนึ่งในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคปัจจุบนัดว้ย เดมินัน้แวรซ์ายสเ์ป็นเพยีงเมอืงเลก็ๆ 
  แห่งหนึ่งเท่านัน้ มผีูค้นอาศยัอยูเ่บาบาง บรเิวณสว่นใหญ่เป็นป่าเขาเยีย่งชนบทอื่นๆ ของฝรัง่เศส เมื่อพระ



 

 

  เจา้หลุยสท์ี ่13 แห่งฝรัง่เศสยงัทรงพระเยาว ์ขณะพระชนมายุได ้23 พระชนัษา ทรงนิยมล่าสตัวใ์นป่า และ
  ทรงเหน็ว่าต าบลแวรซ์ายสน่์าจะเหมาะแก่การประทบัเพื่อล่าสตัว ์จงึโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งพระต าหนกัขึน้มา
  ใน พ.ศ. 2167 พระราชวงัแวรซ์ายส ์อดตีพระราชวงัในยคุสมยัของพระเจา้หลุยสท์ี1่4 ทีส่รา้งไดอ้ย่างวจิติร
  บรรจงจนกลายเป็นตน้แบบของพระราชวงัอื่นๆ มากมาย เดมิทเีมื่อพระเจา้หลุยสท์ี ่13 แห่งฝรัง่เศสยงัทรง
  พระเยาว ์ทรงนิยมล่าสตัวแ์ละทรงเหน็ว่าต าบลแวรซ์ายสน่์าจะเหมาะแก่การประทบัเพื่อล่าสตัว ์จงึโปรดเกลา้
  สรา้งพระต าหนกัขึน้มาในปี 1624 โดยในช่วงแรกเป็นเพยีงกระทอ่มเลก็ๆ ส าหรบัพกัชัว่คราวเทา่นัน้ เมื่อ
  พระเจา้หลุยสท์ี ่14 ขึน้ครองบลัลงัก ์จงึมพีระประสงคท์ีจ่ะสรา้งพระราชวงัแหง่ใหม ่เพื่อเป็นศนูยก์ลางในการ
  ปกครองของพระองค ์จงึเริม่มกีารปรบัปรุงพระต าหนกัเดมิในปี 1661 โดยใชเ้งนิทัง้หมด 5 แสนลา้นฟรงัค ์
  คนงานอกี 30,000 คนและใชเ้วลาอยู่ถงึ 30 ปีจงึแลว้เสรจ็ในปี 1688 ทุกสว่นท าดว้ยหนิอ่อนสขีาวเป็นแบบ 
  อย่างศลิปกรรมทีง่ดงามมาก การก่อสรา้งพระราชวงัแวรซ์ายสแ์ห่งนี้ไดน้ าเงนิมาจากค่าภาษอีากรของ 
  ราษฎรชาวฝรัง่เศส ต่อมาจงึไดม้กีองทพัประชาชนบุกเขา้ยดึพระราชวงัและจบัพระเจา้หลุยสท์ี ่16 แหง่ 
  ฝรัง่เศส กบัพระนางมาร ีอองตวัเนต ประหารดว้ยกโิยตนิ ในวนัที ่16 ตุลาคม 1789 ปัจจบุนัพระราชวงัแวร์
  ซายสย์งัอยู่ในสภาพดแีละเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมได ้น าท่านชมภายในทีม่กีารแบง่เป็นหอ้งต่างๆ อาท ิหอ้ง
  บรรทม  หอ้งเสวย  หอ้งส าราญ เป็นตน้ ทุกหอ้งลว้นมเีครื่องประดบังดงามตระการตาและภาพเขยีนทีม่ ี
  ชื่อเสยีง อาท ิหอ้งกระจก (Galerie des Glaces หรอื The Hall of Mirrors) เป็นหอ้งทีม่ชีื่อเสยีงมากทีส่ดุซึง่
  เคยใชเ้ป็น หอ้งลงนามในสญัญาสงบศกึระหว่างสมัพนัธมติรกบัจกัรวรรดเิยอรมนั ในสงครามโลกครัง้ที ่ 
  1 และใชเ้ป็นทีล่งนาม ในเมื่อเยอรมนีบุกตชีนะฝรัง่เศสในสงครามโลกครัง้ที ่2 อกีดว้ย หอ้งนี้พระเจา้หลุยสท์ี ่
  14 ทรงท าการก่อสรา้งเอง ภายในหอ้งประกอบดว้ยกระจกยกัษ์ 17 บาน เปิดออกแลว้จะเหน็สวนแวรซ์ายส์
  อนัสวยงาม ในพระราชวงัแวรซ์ายสม์หีอ้งทัง้หมด 700 หอ้ง  รวมภาพวาดทัง้หมด 6,123 ภาพและงานแกะ  
  สลกัทัง้หมด 15,034 ชิน้ พรอ้มฟังบรรยายจากมคัคุเทศกท์ัง้ในสว่นของกษตัรยิแ์ละพระราชนิีรวมทัง้หอ้งโถง
  กระจกทีท่ตูจากสยามไดเ้คยเขา้เฝ้าพระเจา้หลุยสท์ี1่4 ใหเ้วลาทา่นเดนิเล่นบรเิวณอุทยานดา้นหลงัก่อน 
  เดนิทางกลบัเขา้ นครปารีส มหานครทีค่นทัว่โลกใฝ่ฝันอยากมาเยอืน  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัเขา้สูน่ครปารสี น าท่านชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรฐัฝรัง่เศส ทีม่ ี

นกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากมายกว่า 20 ลา้นคนต่อปี ดว้ยประวตัศิาสตรท์ีย่าวนานทัง้ศลิปะและสถาปัตยกรรม
ทีส่วยงาม รวมทัง้เป็นศนูยก์ลางของแฟชัน่ทีท่นัสมยั น าท่านถ่ายรปูกบัหอไอเฟิล Eiffel Tower หอคอยทีเ่ป็น
สญัลกัษณ์หรอืแลนดม์ารค์ของประเทศฝรัง่เศสทีรู่จ้กักนัไปทัว่โลก ทัง้ยงัเป็นสิง่ก่อสรา้งทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุของ
โลกอกีดว้ย โดยสรา้งขึน้ดว้ยโครงเหลก็บรเิวณแม่น ้าแซนในกรุงปารสี และตัง้ชื่อตามสถาปนิกและวศิวกรที่
ออกแบบหอคอยแห่งนี้คอืกุสต๊าฟ ไอเฟิล เดมิสรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของงานแสดงสนิคา้โลกในปี ค.ศ.
1889 เพื่อแสดงถงึความยิง่ใหญ่ของประเทศฝรัง่เศส ความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีวทิยาศาสตรแ์ละ
ต่อมากลายมาเป็นสญัลกัษณ์องกรุงปารสี  จากนัน้น าท่านชมโดยรอบเริม่จากเกบ็ภาพสวยของหอคอยไอ
เฟิล อกีครัง้บรเิวณหน้าโรงเรยีนการทหารหรอืจตุัรสัทรอคาเดโร, ผ่านชมประตูชยัแห่งจกัรพรรดนิโปเลยีน 
ณ.จตุัรสัชารล์สเดอโกลล,์ ถนนชองเอลเิซ่ย่านหรหูราราคาแพงทีโ่ด่งดงั จตุัรสัคองคอรต์ทีต่ัง้ของเสาหนิโอเบลิ
สจากวหิารลกัซอรใ์นอยีปิต,์ โดมอนิวาลดิ สถานทีเ่กบ็พระศพจกัรพรรดนิโปเลยีน เป็นตน้ ใหท้า่นถ่ายรปู
ภายนอกกบัพพิธิภณัฑล์ฟูวร ์พพิธิภณัฑท์างศลิปะตัง้อยูใ่นกรุงปารสี ประเทศฝรัง่เศส พพิธิภณัฑล์ฟูวรเ์ป็น
พพิธิภณัฑท์ีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุ เก่าแก่ทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึ่งของโลก ไดร้บัการออกแบบจากสถาปนิกชาว
จนี-อเมรกินั ซึง่ไดเ้ปิดใหส้าธารณะชนเขา้ชมไดเ้มื่อปี ค.ศ.1793 มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานตัง้แต่สมยั

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA


 

 

ราชวงศก์าเปเซยีง ตวัอาคารเดมิเคยเป็นพระราชวงัหลวง ซึง่ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่ีจ่ดัแสดงและเกบ็รกัษา
ผลงานทางศลิปะทีท่รงคุณค่าระดบัโลกเป็นจ านวนมาก อย่างเชน่ ภาพเขยีนโมนาลซิา ผลงานของเลโอนาร์
โด ดาวนิช ีหรอืภาพ Venus de Milo ของอเลก็ซานดรอสแห่งแอนทอีอก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่พพิธิภณัฑล์ฟูวร์
มผีูม้าเยีย่มชมเป็นจ านวน 8.3 ลา้นคน ท าใหเ้ป็นพพิธิภณัฑท์ีม่ผีูม้าเยีย่มชมมากทีส่ดุในโลกและยงัเป็น
สถานทีท่ีม่นีกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุในกรุงปารสี  จากนัน้น าท่าน ล่องเรอืแม่น ้าแซน แมน่ ้าสายหลกั
ของนครปารสี ชมทศันยีภาพสองฟากฝัง่และสถาปัตยกรรมอนังดงามของอาคารสวยงามต่างๆ  จากนัน้หาก
มเีวลาใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมจากรา้นคา้ปลอดภาษ ีไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าเดนิทางรโิมวา, กระเป๋า
แบรนดด์งั รวมถงึน ้าหอมต่างๆ  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่ขตเมอืงเวอรลิ์ซ่ีเพื่อน าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่าม 13 เม.ย.63 เวอรลิ์ซี-่ปารีส-TGV-ดิจอ็ง (ฝรัง่เศส)-ลูเซิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟของปารสีเพื่อน าท่าน นัง่รถไฟความเรว็สูง TGV ซึง่เป็นรถไฟความเรว็สงูและ

รถไฟทางไกลระหว่างเมอืง ทีใ่หบ้รกิารโดบการเดนิรถไฟแห่งชาตฝิรัง่เศส รถไฟความเรว็สงูนี้ไดถู้กพฒันาขึ้น
ในช่วงปี ค.ศ.1970 เป็นตน้มา เดมิถูกออกแบบโดยใหใ้ชพ้ลงังานจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัแก๊ส และ
เน่ืองจากเกดิวกิฤตการณ์น ้ามนั ต่อมาถูกพฒันาใหม้าใชพ้ลงังานไฟฟ้า ปัจจุบนัใหบ้รกิารอย่างแพร่หลายโดย
มศีนูยก์ลางการรถไฟนี้ทีน่ครปารสีและไดม้กีารขยายสูเ่มอืงต่างๆ โดยรอบดว้ยความเรว็สงูสดุ 320 กโิลเมตร 
/ ชัว่โมง ซึง่การเดนิทางจากปารสีเขา้สูเ่มอืงดจิอ็งเขา้จะใชเ้วลาเพยีง 2.30 ชัว่โมงเท่านัน้ เดินทางถึงสถานี
รถไฟเมืองดิจอ็ง Dijon เป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในเรื่องของไวน์ชัน้เลศิ และยงัเป็นเมอืงหลวงของแควน้เบอร์
กนั แควน้ทีต่ัง้อยูท่างภาคตะวนัออกของประเทศฝรัง่เศส และเป็นเมอืงหลวงทีม่คีวามส าคญัดา้น
ประวตัศิาสตรข์องแควน้เบอรก์นัดแีละฝรัง่เศสเป็นอย่างมาก  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมืองอินเทอรล์าเก้น Interlaken เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอื

ทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) เมอืงแหง่นี้ตัง้อยู่เหนือระดบัน ้าทะเล
ประมาณ 570 เมตร ถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขา ทุง่หญา้ ทะเลสาบและสวนผลไม ้เป็นเมอืงทีไ่ดช้ื่อวา่เป็นเมอืง
ตากอากาศทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุแห่งหนึ่งในประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละคกึคกัตลอดปี มคีวามงดงามและ
บรรยากาศทีเ่งยีบสงบและประกอบไปดว้ยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที ่19 สว่นใหญ่เป็นบา้นไมส้ไตล์
สวสิชาเล่ต ์ในย่านถนนโฮอเีวก Hoheweg ศนูยก์ลางการชอ้ปป้ิงในอนิเทอรล์าเกน้ และยงัเป็นทีต่ัง้ของเมอืง
ทีเ่ป็นจุดเริม่ตน้สู่ยอดเขาจงุฟราวทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของแนวเทอืกเขาแอลป์ฉายา Top of Europe 

   จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
ค า่  รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม จากนัน้ใหท้่านพกัผ่อนเดนิเล่นตามอธัยาศยับรเิวณโรงแรม 
 
วนัทีสี่ ่  14 เม.ย.63 อินเทอรล์าเก้น-ยอดเขาจงุฟราว (สวิตเซอรแ์ลนด)์-โคโม ่(อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เดนิทางสู ่เมืองกรินเดอรว์าลกรนุ (Grinderwald 

Grund) ชุมชนเลก็ๆ น่ารกัในเขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) น าท่าน ขึน้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549


 

 

รถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจงุฟราวบาหเ์นน (Jungfrau Banen) สู ่ยอดเขาจงุฟราว ซึง่ตลอด 2 ขา้ง
ทางท่านจะไดส้มัผสักบัธรรมชาตขิองภูเขาทีม่หีมิะปกคลุมและแนวป่าสนทีง่ดงาม ระหว่างการเดนิทางรถไฟ
จะจอดใหท้่านชมความงดงามและยิง่ใหญ่ของเทอืกเขาแอลป์ ชมธารน ้าแขง็ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลก จนเดนิทางถงึ ยอดเขาจงุฟราวยอรค์  ซึง่มคีวามสงูกว่า 3,571 เมตรจากระดบัน ้าทะเล และไดร้บัการ
ขนานนามว่า TOP OF EUROPE ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 100 ปี ของการก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟสายนี้ เมื่อวนัที ่
21 กมุภาพนัธ ์ค.ศ.2012 ใหท้่านเดนิชมประวตัขิองการก่อสรา้ง  

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมืองบนยอดเขา Top of Europe Restaurant 
บ่าย น าท่านชมววิสวยและสมัผสัอากาศทีห่นาวเยน็บนสถานีตรวจวดัสภาพภมิูอากาศ Sphinx จากนัน้น าชม 

ถ า้น ้าแขง็ ทีไ่ดร้บัการขดุเจาะและตกแต่งไวอ้ย่างงดงามก่อนใหเ้วลาเดนิเล่นสบาย ๆ หรอืซือ้ไปรษณียบตัร
สง่กลบับา้นจาก TOP OF EUROPE  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางลงจากจุงฟราว สูส่ถานรถไฟฟ้า เมือง
เลาเท่นบรนุเน่น โดยเป็นเสน้ทางรถไฟอกีดา้นหนึ่ง (แวะเปลีย่นรถไฟทีส่ถานีไคลน์ไชเดค็ จดุเปลีย่นรถไฟ 
ลน้เกลา้รชักาลที ่5 เคยเสดจ็เมือ่วนัที ่29 พ.ค. 2440) รถโคช้รอรบัท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศอติาลี
ที ่เมืองโลมาสโซ่ Lomazzo เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ในจงัหวดัโคโม่ในภมิูภาคของอิตาลีแคว้นลอมบาร์
เดีย ตัง้อยู่กึง่กลางระหว่างเมอืงโคโม่และเมอืงมลิาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
 
วนัทีห้่า  15 เม.ย.63 โลมาสโซ่ (อตาลี)-ช้อปป้ิงฟ็อกซท์าวน์เอา๊ทเ์ลต็-มิลาน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโคโม่ Como (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ใหท้่านไดเ้ดนิเล่นบรเิวณทะเลสาบ

โคโม ซึง่ไดช้ื่อว่าเป็นทะเลสาบทีส่วยงามทีส่ดุของอติาล ีในแควน้ลอมบารเ์ดยี ทางเหนือของประเทศอติาล ี
บรเิวณเชงิเทอืกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมลอ้มรอบดว้ยภูเขาสงูทีย่งัมป่ีาไมเ้ขยีวชะอุม่ หลายจุดบนชายฝัง่
เป็นช่องเขาแคบและหน้าผาทีส่วยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคอืเทอืกเขาแอลป์ยาวเหยยีดสดุสายตาเป็น
ก าแพงธรรมชาตทิีส่รา้งฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดนิแดนบรเิวณน้ี เทอืกเขาแอลป์นัน้มหีมิะปกคลุมอยู่
ตลอดปี จงึท าใหส้ามารถเล่นสกหีมิะไดต้ลอดเวลา จงึเป็นจุดดงึดงูใหผู้ค้นจากทัว่โลกหลัง่ไหลมาท่องเทีย่ว
พกัผ่อนกนัอย่างไม่ขาดสาย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเมนดรโิซ่ Mendriso ตัง้อยูใ่นเขตประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์และใหท้่านแวะ ฟ็อกซท์าวน์เอา๊ทเ์ลต็ Fox Town Outlet เอ๊าทเ์ลต็ชื่อดงัระดบัโลก เป็น 1 
ใน 10 เอ๊าทเ์ลต็ทีด่ทีีส่ดุในโลก เอ๊าทเ์ลต็ในร่มขนาดใหญ่ใกลพ้รมแดนสวติเซอรแ์ลนดแ์ละอติาล ีประกอบไป
ดว้ยรา้นคา้กว่า 160 รา้น ตัง้อยูภ่ายในอาคารขนาดใหญ่ท าใหส้ามารถชอ้ปป้ิงไดไ้ม่ว่าสภาพอากาศดา้นจะ
รอ้นหรอืหนาวจดั พรอ้มดว้ยแบรนดช์ัน้น ากว่า 250 แบรนด ์อาท ิDolce & Gabbana, Jil Sander, Michael 
Kors, Prada, Versace, CK และอกีมากมายหลายแบรนด ์**เพือ่ความสะดวกในการเลือกซ้ือสินค้าอิสระ
ให้ท่านรบัประทานอาหารกลางวนัภายในเอา๊ทเ์ลต็** 

 บ่าย สมควรแก่เวลานดัหมายน าท่านเดนิทางสู่เมืองมิลาน Milan หรอื มิลาโน Milano ในภาษาอติาเลยีนซึง่ป็
นเมอืงส าคญัในภาคเหนือของประเทศอติาล ีเมอืงแห่งแฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ื่อดงัของอติาล ี(ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านชมภายนอกและถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบัความยิง่ใหญ่ของ มหาวิหารแห่งเมืองมิ
ลานหรอืมิลานดโูอโม ทีส่รา้งโดยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธคิทีง่ดงามดว้ยอาคารขนาดใหญ่เป็นอนัดบั

https://en.wikipedia.org/wiki/Lombardy
https://en.wikipedia.org/wiki/Milan


 

 

สามในยโุรปทีม่ยีอดแหลมนบัรอ้ยยอดและภายในยงัสงบเงยีบแต่สวยงามดว้ยกระจกสสีเตนกลาส ซึง่สรา้ง
ขึน้ในปี ค.ศ. 1386  ในบรเิวณเดยีวกนัยงัเป็นทีต่ัง้ของแกลเลอร่ี วิคเตอร ์เอม็มานูเอล ทีน่บัวา่เป็นชอ้ป
ป้ิงอาเขตทีส่วยทีส่ดุในอติาลมีากว่า 100 ปี ถ่ายรปูกบัอนุสาวรยีข์อง ลโีอนารโ์ด ดารว์นิช ีจติรกรเอกทีโ่ด่ง
ดงัจากภาพโมนาลซิ่า   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
  
วนัทีห่ก  16 เม.ย.63 มิลาน-เจนัว (อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดนิทางสู ่Sforza Castle ป้อมปราการแห่งมลิานทีถ่อืวา่ใหญ่ทีส่ดุในยโุรป สรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที ่

15 โดยฟรานเซสโก ้สฟอรซ์า ดยุคแห่งมลิานต่อมาไดม้กีารบรูณะเพิม่เตมิในชว่งศตวรรษที ่16 ละ 17 
ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑแ์ละแกลเลอรีเ่กบ็งานศลิปะ น าท่านเดนิชมภายนอกของป้อมปราการ จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู ่เมืองเจนัว Genoa (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงท่าทางการคา้ทางทะเลทีส่ าคญั
ทางตอนเหนือของอติาลถีอืเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัยิง่เปรยีบประดุจเสน้เลอืดใหญ่ของประเทศมาอยา่งยาวนาน 
มคีวามรุ่งเรอืงอย่างยิง่ในอดตีจนถงึศตวรรษที ่18 ถูกกองทพัของจกัรพรรดิน์โบเลยีนบุกเขา้ยดึครองและ
ผนวกดนิแดนแห่งนี้เขา้เป็นสว่นหนึ่งของฝรัง่เศส แต่เป็นเพยีงระยะเวลาสัน้ๆ เมื่อนโปเลยีนเสือ่มอ านาจลง 
เจนวัไดม้โีอกาสกลบัมาฟ้ืนฟูบา้นเมอืงและกลบัเขา้มาเป็นสว่นหนึ่งของอติาลอีกีครัง้จวบจนปัจจบุนั ปัจจุบนั
เจนวัเป็นเมอืงทีส่ามารถท ารายไดเ้ขา้ประเทศไดเ้ป็นอย่างเสมอตน้เสมอปลายทัง้เป็นเมอืงท่าส าคญัและเป็น
เมอืงท่องเทีย่วชื่อดงั เป็นศนูยก์ลางเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการผลติรถยนต ์ไดแ้ก่ เฟียต อลัฟ่าโรมโิอ 
แลนเซยี เป็นตน้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านชมเมอืงเก่าเจนวั เมอืงบา้นเกดิของนกัเดนิเรอืชื่อดงัผูค้น้พบทวปีอเมรกิา ครสิโตเฟอร ์โคลมับสั 

ประกอบกบัเจนวัมบีา้นเรอืนแบบคลาสสคิโรมนัยอ้นยุค มโีบสถเ์ก่าแก่ สวนสวยประดบัอยูท่ ัว่เมอืง ชมอาคาร
สวยงามต่างๆ โบสถป์ระจ าเมอืงหรอืดโูอโม่ทีส่รา้งขึน้แบบโรมาเนสกแ์ละโกธคิ น ้าพุกลางเมอืง ท่าเทยีบเรอื
บรเิวณอ่าวเจนวั มเีรอืใบจอดอยูม่ากมายประกอบกบัอาคารโดยรอบสวยสดงดงาม ประภาคารสงูตระหง่าน 
จตุัรสัเปียซซ่า เฟอรร์ารี ่ถอืเป็นจตุัรสัทีส่วยทีส่ดุในอติาล ีซึง่เคยเป็นสถานทีท่ีโ่คลมับสัเคยอาศยัอยู่เมื่อครัง้
เป็นเดก็ ผ่านชมพระราชวงัซานจอิอรจ์โิอ Palazzo San Giorgio มคีวามโดดเด่นของภาพวาดทีม่องแลว้
คลา้ยภาพนูนต ่าและมหาวหิารเจนวั 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีเ่จด็  17 เม.ย.63 เจนัว-ซิงเควเทอเร-่ปิซา-ฟลอเรน้ซ ์(อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเลอเวนโต้ Levento เมอืงรมิทะเลอติาเลีย่นรเิวยีร่า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง) น าท่านเปล่ียนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่เมืองซิงเควเทอรเ์ร ่Cinque Terre หมู่บ้านเลก็ๆ 
ท่ีตัง้อยู่บริเวณริมชายฝัง่ริเวียรา่ของอิตาลี ทีม่คีวามหมายว่า ดนิแดนทัง้หา้ The Five Land หรอืดนิแดน
แห่งความงดงาม ตัง้อยู่บนหน้าผาสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนบรเิวณชายฝัง่แควน้ลกิเูรยี ประกอบไป



 

 

ดว้ย 5 หมู่บา้น ทีซ่่อนตวัเองอยูห่่างไกลจากสายตาของคนภายนอก แผ่นดนิทีย่ากจะเขา้ถงึไดโ้ดยง่าย ไดแ้ก่ 
Monterosso Al Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ Riomaggiore โดยทัง้ 5 หมูบ่า้นน้ีมหีุบเขา
ลอ้มรอบ มแีม่น ้าเป็นฉากดา้นหน้า ท าใหส้ถานทีแ่ห่งนี้มคีวามสวยงามตามธรราชาตริาวกบัภาพวาดของจติร
กรเอก ประกอบกบัเป็นสว่นหนึ่งของอุทยานแห่งชาตแิละไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร
ยเูนสโกอ้กีดว้ย ซึง่หมูบ่า้นทัง้หา้นี้ยงัคงสภาพดัง้เดมิมาตัง้แต่ศตวรรษที ่11 น าท่านเดนิเล่นชมความงามของ
หมู่บา้นทีม่สีสีนัสวยงาม สรา้งลดหลัน่กนัตามเนินผารมิทะเล ใหท้่านเดนิเล่นชมหมู่บา้นรโิอแมกจโิอเร่ 
Riomaggiore หมูบ่า้นประมงเลก็ๆ ทีม่เีสน่หแ์ละมบีรรยากาศเหมอืนเมอืงตุ๊กตา บา้นเรอืนทีต่ัง้ลดหลัน่กนับน
หน้าผาทีป่กคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจตีดักบัน ้าทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนสเีทอควอยส ์โดยเฉพาะในฤดรูอ้น ใหท้่าน
ไดถ่้ายรปูตามอธัยาศยั และเดนิชมหมูบ่า้นอกีแหง่หนึ่ง มอนเตรอสโซ่ Monterosso Al Mare หมู่บา้นทีใ่หญ่
และขึน้ชื่อที่สุด เนื่องจากเป็นเพยีงหมู่บา้นเดยีวทีม่ชีายหาดให้นักท่องเทีย่วลงไปนัง่เล่นพกัผ่อนไดจ้รงิ 
และคกึคกัมากในช่วงฤดูร้อน มอนเตรอสโซแบ่งหมู่บา้นออกเป็น 2 ด้าน หากนับจากสถานีรถไฟ ดา้นทศิ
เหนือเป็นส่วนของบ้านตากอากาศ มรี้านค้าเสยีเป็นส่วนใหญ่ ส่วนทศิใต้เป็นที่ตัง้ของหมู่บา้น จะไป
ทางด้านทศิใต้นัน้ต้องเดนิลอดอุโมงค์ที่เจาะผ่านช่องเขาเขา้ไปตวัชุมชนที่นี่เป็นชุมชนทีใ่หญ่ที่สุด และ
เป็นชุมชนแรกที่ก่อตัง้ขึน้ในบรรดา 5 หมู่บ้าน เดนิชมภายนอกวหิารนักบุญจอห์นเดอะแบพ็ทสิต์ Chiesa 
di San Giovanni Battista สร้างขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 13-14 เป็นโบสถ์เลก็ๆ มลีกัษณะสถาปัตยกรรม
แบบบารอ็คท าจากหนิอ่อนสลบัสขีาวด าเป็นลายขวางพาดตวัวหิารทัง้ด้านนอกและด้านใน มเีวลาใหท้่าน
ถ่ายภาพงดงามตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัจากหมู่บา้น รถโคช้รอรบัที่ ลา สเปเซีย La 
Spezia เมืองในเขตลิกเูรีย ตอนเหนือของประเทศอิตาลี อยู่ระหว่างเมอืงเจนวัและปิซ่า บรเิวณอ่าวลกิู
เรยี หนึ่งในอ่าวทีม่คีวามส าคญัทางดา้นการคา้และการทหาร 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองปิซ่า Pisa (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) อกีหนึ่งเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัของ

ประเทศอติาล ีอดตีเมอืงท่าเรอืชายฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนและเป็นทีต่ัง้ของหอเอนปิซ่า ผ่านชมความงดงาม
ของทศันยีภาพทีง่ดงามเป็นระเบยีบของบา้นเมอืงและบา้นเรอืนต่างๆ น าท่านเขา้สูจ่ตุัรสัแห่งเมอืงปิซ่า ชม
หอเอนปิซ่า Pisa Tower, Leaning Tower น าท่านชม 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก “หอเอนปิซ่า” ใหเ้วลา
ท่านเดนิเล่นถ่ายรปูกบัหอเอนปิซ่า ทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นหอระฆงัแห่งวหิารประจ าเมอืง แต่เพยีงการเริม่ตน้ของ
การสรา้งถงึบรเิวณชัน้ 3 กเ็กดิการทรุดตวัและตอ้งหยุดการก่อสรา้งจนถดัมาอกีร่วม 100 ปี ถงึไดส้รา้งต่อจน
เสรจ็สมบรูณ์และยงัเป็นสถานทีก่าลเิลโอ เคยมาพสิจูน์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกและการตกของวตัถุดว้ย 
จากนัน้เดนิเล่นถ่ายรปูกบัจตุัรสัดโูอโมแ่หง่ปิซ่า ซึง่ไดร้บัการลงทะเบยีนเป็นมรดกโลก สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดนิทางสู ่เมืองฟลอเรน้ซ ์นครท่ีรุง่เรอืงสุดในช่วงยุคทองของศิลปะอิตาลี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 
นาท)ี  น าท่านเดนิเขา้สู ่เขตเมืองเก่า ของฟลอเรน้ซ ์ทีไ่ดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1982 เดนิชมความสวยงามบรเิวณ จตัรุสัดโูอโม ทตีัง้ของ มหาวิหารแห่งเมืองฟลอ
เรน้ซ ์ทีส่วยงามและยิง่ใหญ่ ชมจตุัรสัซกินอเรยี, สะพานเก่าเวคคโิอ ทีท่อดขา้มแม่น ้าอารโ์น ซึง่อดตีเป็น
แหล่งขายทองค าทีเ่ก่าแกข่องฟลอเรน้ซแ์ละยงัคงอนุรกัษ์ บรรยากาศแบบดัง่เดมิไวไ้ดอ้ย่างด ีชมทศันียภาพ
ของตวัเมอืงทีม่แีม่น ้าอารโ์น ไหลผ่านนครทีย่งัคงรกัษาสถาปัตยกรรมโบราณไวอ้ย่างน่าชื่นชม 

  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม จากนัน้ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81


 

 

วนัทีแ่ปด 18 เม.ย.63 ฟอลเรน้ซ-์โรม (อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  
  น าท่านเดนิทางสูก่รงุโรม เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของประเทศอติาล ีแต่ละปีมนีกัท่องเทีย่ว
  มากมายจากทุกมมุโลกต่างเดนิทางมากรุงโรม เพื่อชื่นชมกบัสถาปัตยกรรมและประวตัศิาสตรแ์ห่งความ 
  ยิง่ใหญ่ โรมเป็นมหานครทีม่สีสีนัเฉพาะตวั คลาคล ่าไปดว้ยผูค้นและนกัท่องเทีย่ว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
  4 ชัว่โมง) 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านชมเมอืงหลวงทีย่ิง่ใหญ่ของจกัรวรรดโิรมนัมอีายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี น าท่านสูน่ครวาตกินั ซึง่เป็นรฐั

อสิระและศนูยก์ลางของศาสนาครสิตน์ิกายโรมนัคาทอลกิ ใหท้่านถ่ายรปูภายนอก มหาวิหารเซนตปี์เตอร ์
St.Peter’s Basilica แห่งนครรฐัวาตกินัทีง่ดงามดว้ยศลิปะในยคุเรอเนซองสแ์ละยงัไดร้บัการตกแต่งอย่างโอ่
อ่าและหรหูรา มยีอดโดมขนาดใหญ่ทีห่าชมไดย้าก ซึง่ปัจจุบนัลว้นแต่เป็นสิง่ล ้าค่าของประเทศอติาล ี ให้
ท่านถ่ายรปูกบัจตุัรสัหน้าวหิารเซนตปี์เตอร ์ทีท่่านอาจเคยเหน็จากการถ่ายทอดทางโทรทศัน์ในช่วงเวลา
ส าคญัๆ ของคาทอลคิ จากนัน้ใหท้่านถ่ายภาพภายนอกของ สนามกีฬาโคลอสเซ่ียม สิง่ก่อสรา้งทีเ่ป็น 1 
ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ซึง่เป็นสนามกฬีายกัษ์ทีจุ่คนไดก้ว่า 50,000 คน ผ่านชมประตชูยัคอนสแตนตนิ 
สญัลกัษณ์แห่งชยัชนะ และอนุเสาวรยีข์องพระเจา้วคิเตอรเ์อม็มานูเอล็หรอืพระบดิาของชาวอติาเลยีน ผ่าน
ชมร่องรอยของศนูยก์ลางแห่งจกัรวรรดิโ์รมนัทีย่่าน โรมนัฟอรัม่ ทีเ่ปรยีบเสมอืนใจกลางเมอืงหลวงในอดตี 
ผ่านชมสนามมา้กรฑีาเซอรค์สั แมกซมิุส จากนัน้น าท่านสูบ่รเิวณ น ้าพเุทรว่ี Trevi Fountain หนึ่งใน
สญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของกรุงโรม สถานทีน่กัท่องเทีย่วมาโยนเหรยีญเสีย่งทายตามเรื่องราวจากภาพยนตรเ์รื่อง
Three Coins in The Fountain ใหเ้วลาท่านชัว่ครู่ ก่อนน าท่านมาเดนิเล่นบรเิวณ ย่านบนัไดสเปน 
Spanish Step แหล่งชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุแห่งหนึ่งของกรุงโรม และหากมเีวลาใหท้่านไดม้ี
โอกาสเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมจากรา้นคา้ปลอดภาษ ีอาท ิRimowa, Furla, Gucci, Longchamp, Tissot, 
Michael Kors, Bally, Armani, Kipling เป็นตน้ **อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอธัยาศยัและอิสระทาน
อาหารค า่ตามอธัยาศยั**    

  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่ก้า  19 เม.ย.63 โรม (อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 10.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินลีโอนาโด ดาวินชีฟมิูชิโน ประเทศอิตาลี 
13.55 น.  น าท่านออกเดินทางจากกรงุโรม โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG945 
 

 
วนัทีสิ่บ  20 เม.ย.63 สนามบินสวุรรณภมิู 
05.45  น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 



 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์หรือกรณีท่ีพกัตามรายการถกูจองเตม็หมด  

จะจดัหาโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัแทนให้ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั   
 

 

 

 

 

 

อตัราค่าเดินทาง   11-20 เม.ย.2563  

 

Europe Super Classic (B) 
ฝรัง่เศส-สวิตเซอรแ์ลนด-์อิตาลี 10 วนั / TG 

ราคารวมตัว๋โดยสาร 
ราคาส าหรบัท่านทีม่ีตัว๋

โดยสารอยู่แลว้ แลว้มา

จอยทวัรก์บัคณะ 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 83,500 52,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 81,500 52,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 79,500 50,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 12,500 12,500 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสารท่านละ 3,900 บาท //  

ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาท   
ทัง้หมดช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง

บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่า
พร้อมคณะได้  

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ กรณุาตรวจสอบวนัเดินทางอีกครัง้ของสายการบิน ไม่สามารถเปล่ียนสนามบิน
ท่ีบินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนักลบัออกจากยโุรป มีค่าธรรมเนียมในการเล่ือนตัว๋กลบั 
ท่านละ 4,500 บาท หากเปล่ียนแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงอีกได้ และการย่ืนวีซ่าไม่สามารถย่ืนพร้อม
คณะได้ หากมีการเดินทางต่อไปยงักลุ่มเชงเก้นอ่ืน ท่านจะต้องตรวจสอบเมืองท่ีอยู่ต่อว่าอยู่ท่ีไหนนาน
ท่ีสดุ ท่านอาจจะต้องไปย่ืนวีซ่าเชงเก้นท่ีเมืองนัน้ๆ แทน บริษทัสามารถออกเอกสารส าหรบัการย่ืนวีซ่าให้



 

 

ท่านได้เพียงเฉพาะตามรายการทวัรแ์ละระยะเวลาของคณะเท่านัน้ และท่านจะต้องด าเนินการด้วยตวัท่าน
เอง 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือใน
การจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวก
รวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและ
สแกนน้ิวมือ 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Thai Airways ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ปารสี // โรม-กรุงเทพฯ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2-3 ท่านต่อหนึ่งหอ้ง) **โรงแรมในบางเมอืงอาจไมม่หีอ้งแบบพกั 3 ใหบ้รกิาร** 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรบั-สง่น าเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบ ุ
 ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่13 
ส.ค.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของ
สายการบนิ   

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าบรกิารพนกังานยกกระเป๋าทกุแห่ง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้และค่าบรกิารการนดัหมายและงานดา้นเอกสาร ท่านละ 3,900 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัร์

สว่นทีเ่หลอืก่อนออกเดนิทาง) 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถในระหว่างการเดนิทางและค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ตามเขตพระราชวงัและเขตเมอืงเก่าและคา่ทปิ

หวัหน้าทวัรจ์ากเมอืงไทย ท่านละ 2,000 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนออกเดนิทาง) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไมม่กีารแจกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 



 

 

การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไม่เกนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  

 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้



 

 

ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

- โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

- หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
- หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
- ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 

เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 15 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซี่า  (กรณุาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกั

หรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
4. การแปลเอกสารเกีย่วกบัหนงัสอืยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางไปกบัผูป้กครองอื่น หรอืเอกสารการรบัรองบุตร หรอืเอกสาร

ใดๆ ทีอ่อกจากอ าเภอหรอืราชการจะตอ้งแนบเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ยโดยฉบบัแปลจะตอ้งเป็นการแปลทีอ่อกโดย
กระทรวงการต่างประเทศและมตีราสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั 

หมายเหต ุ กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวซี่าของท่าน 



 

 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
o ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 

o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก  *** 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสือรบัรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 
- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้  จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน

ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ  (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา 
 จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช้ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั อพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนย่ืนพร้อมถ่ายส าเนา

ย้อนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้า
หนังสือเดินทาง  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุ ไม่ต ่ากว่า 7 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า แต่หากใช้ statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  



 

 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษ
พรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตู 1 ฉบบั โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิ
สว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งท า
จดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ยโดยฉบบัแปลจะตอ้งเป็นการแปลทีอ่อกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมตีราสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ยโดยฉบบัแปลจะตอ้งเป็นการแปลทีอ่อกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมตีราสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ยโดย
ฉบบัแปลจะตอ้งเป็นการแปลทีอ่อกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมตีราสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั พรอ้มทัง้แนบ
สถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ยโดยฉบบัแปลจะตอ้งเป็นการ
แปลทีอ่อกโดยกระทรวงการต่างประเทศและมตีราสแตมป์ของกระทรวงยนืยนั 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านสามารถจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั 
ท่านนัน้จะตอ้งมายื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 



 

 

 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
หลกั   

                     
 

*********************************************************************************************************** 
 
 
 
 

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 

 
 



 

 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 

     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

 ................................................................................................................................................................ 
 

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
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